
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ItinerárioItinerárioItinerárioItinerário    basebasebasebase    
    

� Saída da Escola pelas 06:00h.  
� Viagem em direção à cidade de Madrid.  
� Inicia-se a chegada a Madrid com uma visita panorâmica à cidade, ex.: Passeo de 

La Castellana, Gran Via, Plaza Castilla, Calle Princesa... 
� Após almoço livre, visita Porta do Sol, Callao, Plaza Mayor, Catedral de Almodena, 

Palácio Real, Opera, Arenal, Gran Via… 
� Jantar e alojamento no hotel. Noite livre. 

 
     

� Após o pequeno-almoço no hotel, possibilidade de visita ao Estádio/Museu Real 
Madrid. 

� Continuação das visitas à cidade de Madrid, Estação de Atocha, Parque del Retiro. 
� Tempo livre para almoço.  
� Visita ao Museu do Prado. 
� Visita ao Museu Reina Sofia. 
� Jantar e alojamento no hotel. Noite livre. 

 
 

 
� Após o pequeno-almoço. 
� Oportunidade para realizar as últimas compras. 
� A meio da tarde iniciasse a viagem em direção a Portugal.  
� Chegada à Escola ao final da noite. 

 
�  

Preço por aluno Preço por aluno Preço por aluno Preço por aluno (Min. 45 alunos + 3 prof. Grátis):…:…:…:………………………129……………………129……………………129……………………129,00,00,00,00€€€€                
    

Inclui: Inclui: Inclui: Inclui: :::: viagem em autocarro de turismo + alojamento em Hotel *** em livre distribuição + 
pequenos-almoços no Hotel + jantares no Hotel + Visita ao Museu Reina Sophia e Museu do 
Prado + todas as deslocações necessárias durante a visita e enquadramento das mesmas. 
    
Suplemento: Entrada Suplemento: Entrada Suplemento: Entrada Suplemento: Entrada ((((1 dia1 dia1 dia1 dia))))    Park Warner Bros:Park Warner Bros:Park Warner Bros:Park Warner Bros:……………………………………………………………………………………+20+20+20+20€€€€        
Suplemento: Suplemento: Suplemento: Suplemento: ----    Visita Estádio Real Madrid:Visita Estádio Real Madrid:Visita Estádio Real Madrid:Visita Estádio Real Madrid:…………………………………………até 14 anosaté 14 anosaté 14 anosaté 14 anos––––7777€€€€    / mais/ mais/ mais/ mais    de 14 anosde 14 anosde 14 anosde 14 anos––––12121212€€€€    
                                                        ----    Palácio Real:Palácio Real:Palácio Real:Palácio Real:………………………………………………………………........5555€€€€                        
    
 **O perfil de itinerário tipo pode ser alterado consoante os interesses de cada escola, estamos abertos a sugestões para elaborar um 
itinerário mais adaptado às reais necessidades de cada grupo/ escola. 
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